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Hermed inviteres til Dansk Energiøkonomisk Selskabs arrangement:  

 

Den tyske Markedsmodel 2.0 
Udfordringer og løsninger for det tyske elektricitetsmarked under Energiewende 

 

Arrangementet afholdes i Energistyrelsens kantine, Amaliegade 44, 1256 København K  

 

torsdag den 5. november 2015 kl. 15.30 
 

De europæiske elektricitetsmarkeder er i fuld gang med at blive mere integreret mod et indre marked for 

elektricitet. Samtidig har Tyskland besluttet at udfase atomkraft inden 2022 og har søsat en 

Energiewende, der i højere grad satser på vedvarende alternativer i energiforsyningen. 

 

Dette skaber øget fokus på, hvordan markedet for elektricitet bør designes. I denne proces vil den tyske 

regering målrette indsatsen med udvikling af markedet frem for at indføre kapacitetsmekanismer for at 

sikre forsyningssikkerheden.  

 

Forslaget til den tyske Markedsmodel 2.0 vil derudover også sikre omkostningseffektivitet og have de 

nødvendige miljøhensyn. Dette er bl.a. dokumenteret i en nyligt offentliggjort hvidbog: ”An Electricity 

Market for Germany’s Energy Transition”. Den tyske regering har allerede påbegyndt arbejdet med 

implementeringen og er begyndt på de første konsultationer om en ny Strommarktgesetz (elmarkedslov). 

 

Og hvad betyder den tyske udvikling af Markedsmodel 2.0 for perspektiverne for det danske elmarked, 

hvor Energinet sammen med en lang række interessenter netop også har afsluttet et større analysearbejde 

om fremtidens elmarked. 

 

Dette sætter Dansk Energiøkonomisk Selskab til debat på mødet. Vi har inviteret to eksperter til at holde 

oplæg. Begge oplæg foregår på dansk. 

 

Program  

15.30 Velkomst /v Lars B. Termansen, Dansk Energiøkonomisk Selskab 

 

15.30 – 16.30 Fremtidens elektricitetsmarked under den tyske energitransition  

/v. Stephanie Ropenus, ph.d., Senior Associate for European Energy Cooperation,  

Agora Energiewende 

 

16.30 – 17.00 Danske perspektiver 

/v. Klaus Thostrup, afdelingsleder, Markedsudvikling og internationalt samarbejde, 

Energinet.dk 

  

Arrangementet er gratis og forventes afsluttet ca. kl. 17.00, hvorefter foreningen vil byde på et let 

traktement.  

 

Tilmelding til arrangementet bedes venligst foretaget på mail: edr@danskenergi.dk senest mandag den 2. 

november 2015.  

 

Med venlig hilsen  

Elsebeth Drachmann  

for Dansk Energiøkonomisk Selskab 
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